
Чи зобов’язані центри сервісного обслуговування надсилати до 

контролюючого органу повідомлення про укладання договору 

про технічне обслуговування та ремонт РРО за ф. № 3-ЦСО та 

приєднувати до нього примірник такого договору? 
 

ЗІР, категорія 109.06 

Відповідно до п. 1 розд. II Порядку опломбування реєстраторів розрахункових 

операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 547,              

із змінами та доповненнями (далі – Порядок) введення реєстраторів розрахункових 

операцій (далі – РРО) та зовнішніх модемів в експлуатацію, їх технічне обслуговування та 

ремонт здійснюються центрами сервісного обслуговування (далі – ЦСО) виключно на 

підставі договорів про технічне обслуговування та ремонт РРО, укладених із суб’єктами 

господарювання. 

Виконання зазначених робіт іншими особами або ЦСО без укладення із суб’єктами 

господарювання відповідних договорів забороняється. 

Застосування РРО, опломбованого засобами контролю ЦСО, з яким суб’єкт 

господарювання не уклав договору про технічне обслуговування та ремонт РРО, 

вважається порушенням встановленого порядку опломбування. 

У разі укладення, розірвання, припинення або внесення змін до договору між ЦСО 

та користувачем про технічне обслуговування та ремонт РРО ЦСО не пізніше дати 

набрання чинності відповідним правочином повинен надіслати повідомлення про 

укладання договору про технічне обслуговування та ремонт реєстратора розрахункових 

операцій за формою № 3-ЦСО (далі – повідомлення за ф. № 3-ЦСО) (додаток 1                          

до Порядку) до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО. Таке повідомлення                  

за ф. № 3-ЦСО надсилається засобами електронного зв’язку в електронній формі з 

дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання 

електронних документів із зазначенням обов’язкових реквізитів електронних документів. 

Пунктом 17 розд. II Порядку передбачено, що ЦСО у разі припинення дії договору 

про технічне обслуговування та ремонт РРО із суб’єктом господарювання повідомляє про 

це контролюючий орган за місцем реєстрації РРО такого суб’єкта господарювання. 

Повідомлення за ф. № 3-ЦСО надсилається у порядку та строки, визначені п. 1                           

розд. II Порядку.  

Враховуючи вищевикладене, у разі укладення договору між ЦСО та користувачами 

про технічне обслуговування та ремонт РРО ЦСО не пізніше дати набрання чинності 

відповідним правочином зобов’язані надіслати повідомлення за ф. № 3-ЦСО до 

контролюючого органу за місцем реєстрації РРО. При цьому приєднувати примірник 

такого договору до повідомлення за  ф. № 3-ЦСО Порядком не передбачено. 


